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Amendamentul 1
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B.) întrucât majoritatea femeilor imigrante 
întâmpină dificultăți semnificative de 
integrare și acces pe piața muncii din cauza 
nivelului scăzut de educație și a 
stereotipurilor și practicilor negative 
aduse din țara de origine; cu toate acestea 
numeroase tinere cu studii superioare vin 
pe teritoriul UE pentru a ocupa locuri de 
muncă relativ necalificate,

(B.) întrucât majoritatea femeilor imigrante 
întâmpină dificultăți semnificative de 
integrare și acces pe piața muncii din cauza 
nivelului scăzut de educație; cu toate 
acestea numeroase tinere cu studii 
superioare vin pe teritoriul UE pentru a 
ocupa locuri de muncă relativ necalificate;

Or. en

Amendamentul 2
Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

(B.) întrucât majoritatea femeilor imigrante 
întâmpină dificultăți semnificative de 
integrare și acces pe piața muncii din cauza 
nivelului scăzut de educație și a 
stereotipurilor și practicilor negative aduse 
din țara de origine; întrucât, cu toate 
acestea numeroase tinere cu studii 
superioare vin pe teritoriul UE pentru a 
ocupa locuri de muncă relativ necalificate,

(B.) întrucât majoritatea femeilor imigrante
întâmpină dificultăți semnificative de 
integrare și acces pe piața muncii din cauza 
nivelului scăzut de educație și a 
stereotipurilor și practicilor negative aduse 
din țara de origine, precum și din cauza 
stereotipurilor negative și a discriminării 
existente în statele membre; întrucât, cu 
toate acestea, numeroase tinere cu studii 
superioare vin pe teritoriul UE pentru a 
ocupa locuri de muncă relativ necalificate,

Or. en
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Amendamentul 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită statele membre să își revizuiască 
legislația pentru a se asigura că soților și 
copiilor li se acordă un statut individual și 
permis de muncă independent de statutul 
juridic al titularului principal;

eliminat

Or. en

Amendamentul 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să garanteze 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
femeilor imigrante, indiferent dacă 
statutul acestora este sau nu legal;

2. invită statele membre să garanteze 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
femeilor imigrante și ale copiilor acestora;
îndeamnă statele membre să le informeze 
cu privire la importanța statutului lor 
legal, să le creeze condiții pentru a-și găsi 
locuri de muncă mai bune, iar prin 
aceasta să le protejeze de sărăcia extremă 
și de excluderea socială; invită statele 
membre să asiste femeile, și în special 
mamele, pentru reglementarea statutului 
lor și obținerea unui permis de muncă 
valabil;

Or. en
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Amendamentul 5
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre să garanteze 
respectarea drepturilor fundamentale ale
femeilor imigrante, indiferent dacă statutul 
acestora este sau nu legal;

2. invită statele membre să garanteze 
respectarea drepturilor femeilor imigrante, 
indiferent dacă statutul acestora este sau nu 
legal;

Or. en

Amendamentul 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită statele membre să folosească 
instrumentele financiare comunitare din 
domeniul politicii de imigrare comune în 
mod proporțional și echilibrat între femei 
și bărbați;

Or. en

Amendamentul 7
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită statele membre ca, atunci când 
examinează cereri de solicitare a unui 
statut legal autonom, să țină cont în mod 
corespunzător de situația femeilor 
imigrante care sunt victime ale violenței 
psihologice sau fizice, inclusiv a 
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prostituției forțate, a căsătoriilor aranjate 
și a mutilării genitale, și să asigure 
măsuri pentru protejarea acestor femei și 
pentru simplificarea procedurilor de 
acordare a unui permis de ședere 
temporar sau permanent pentru acestea;

Or. en

Amendamentul 8
Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre să sprijine 
campaniile de informare destinate femeilor 
migrante, în scopul informării acestora cu 
privire la drepturile lor, la posibilitățile de 
educație, de formare profesională și de 
acces la încadrarea în muncă, precum și 
pentru a preveni căsătoriile forțate, 
mutilarea genitală a femeilor și alte forme 
de constrângere mentală sau fizică;

3. invită statele membre să sprijine 
campaniile de informare destinate femeilor 
migrante, în scopul informării acestora cu 
privire la drepturile lor, la posibilitățile de 
educație și de formare lingvistică, de 
formare profesională și de acces la 
încadrarea în muncă, precum și pentru a 
preveni căsătoriile forțate, mutilarea 
genitală a femeilor și alte forme de 
constrângere mentală sau fizică;

Or. en

Amendamentul 9
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să strângă date despre 
fiecare gen privind imigrarea în UE și să 
dispună analizarea acestor date de către 
Institutul European pentru Egalitatea de 
Gen, pentru a scoate mai bine în evidență 
nevoile și problemele specifice femeilor 
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imigrante și metodele cele mai potrivite de 
integrare a acestora în societățile din 
țările gazdă;

Or. en
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